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Datum

Diarienummer

2017-05-29

RS160172

Protokoll - programområde barn, unga och familj
Plats: Ungdomsmottagningens konferensrum, Västra Vallgatan 14, Varberg -videolänk
Böcklingen, Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad - videolänk
När: 2017-05-29
Taktisk grupp 13.30 - 16.00

Representanter:
Region Halland, BUP: Stefan Lemon (frånvarande)
Kungsbacka, IFO-förvaltningen: Sofia Fredriksen Angervall
Varberg, Socialförvaltningen: Anneli Westling
Falkenberg, Socialförvaltningen: Marie Ströbeck
Halmstad, Socialförvaltningen: Jeanette Rundberg Kjellberg och Cecila Carlsson
Hylte, Socialförvaltningen: Sofia Matovic
Laholm, Socialförvaltningen: Carina Jäghammar
Region Halland, Ungdomsmottagningen/Kvinnohälsan: - Catrina Johansson
Region Halland, Närsjukvården: Eva Hedbrandh
Region Halland, Avdelningen för regional samverkan: Eva Fallgren
Ordförande: Anneli Westling
Sekreterare: Eva Fallgren
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1. Föregående protokoll
Inga synpunkter
2. Till och från Strategisk grupp
3. Förändringar inom stödstrukturen Halland
I höst blir det en ny organisation inom stödstrukturen i Halland med tre taktiska
grupper och fyra fokusområden. Ordförande för de taktiska grupperna och samordnare
för fokusområdena ska tillsättas under juni. Därefter räknas det komma mer
information. (Bilder bifogas)
4. Samverkan asylsökandes hälsa
Utifrån uppdrag från strategisk grupp har snabba frågor har skickats ut till den taktiska
gruppen för att få en samlad bild om hur samverkansstrukturen ser ut med skolan
med fokus på nyanländas och asylsökandes hälsa. Bilden är att det inte finns en
strukturerad samverkan för gruppen utan dessa barn behandlas som andra barn och
samverkan sker i enskilda ärenden. Behovet av en samverkansstruktur finns både
regionalt och lokalt.
Ytterligare en fråga är vad i samverkan som kan utvecklas för att förstärka vården till
asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa. Här finns olika förslag
vilka behöver diskuteras vidare med fler ansvariga innan eventuella projekt kan starta
upp. (Bilder på analysen som gjorts skickas ut med protokollet)
Beslut: Taktisk grupp beslutar att föra en djupare diskussion med skolan och med
berörda inom närsjukvården samt avrapportera till stategisk grupp om lägesbilden och
behovet och planerna framåt.
5. Mål och handlingsplan
Beslut: taktisk grupp beslutar att gå igenom denna vid nästa möte
6. Överenskommelsen om samverkan
Beslut: taktisk grupp beslutar att bordlägga punkten till nästa möte
7. Länsdialog SKL
SKL har gjort ett flertal länsdialoger i landet kring samverkan socialtjänst och BUP.
Eva har kontaktat SKL och de kan även komma till Halland. De vill isåfall veta vad vi
vill ta upp och vilka som ska vara med , vissa län har även bjudit in skolan. Vill vi
diskutera kostnader och ha en jurist med kostar detta 30 000kr.
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Jeanette har från Halmstad gjort en skrivelse utifrån att förändringar behöver göras för
att på bästa sätt kunna möta behoven hos barn/ ungdomar med psykiatriska diagnoser
och/ eller psykiatriska problem.
Beslut: taktisk grupp beslutar att bifoga skrivelsen till protokollet och diskutera denna
punkten vid nästa möte då även BUP är med.
8. BBIC
Beslut: taktisk grupp beslutar att bordlägga punkten till nästa möte
9. Hälsoundersökningar placerade barn
Eva informerar om den nya lagen som innebär att kommuner och landsting ska ingå
överenskommelser om samarbete för barn och unga som placeras utanför hemmet.
Även när en ungdom 18-20 år som ska placeras och behöver en hälsoundersökning
ska detta erbjudas. Socialstyrelsen arbetar fram en föreskrift om vad
hälsoundersökningarna ska innehålla som ska vara klart efter årsskiftet.
Förändringarna innebär att de överenskommelser vi har, tillsammans med rutinerna
behöver tittas över och uppdateras. De rutiner för hälsoundersökningar som
fortfarande gäller ligger på extra nätet.
Beslut: taktisk grupp beslutar att kalla ihop en arbetsgrupp för att uppdatera
överenskommelse om hälsoundersökningarna och titta över rutinerna. För att inte få
för många dokument så bör den nya överenskommelsen för hälsoundersökningar
finnas i samverkansöverenskommelsen.

10. Kostnad för olika projektuppdrag
Taktisk grupp har kvarvarande pengar att använda och förslag är att dessa används till
korta mindre anställningar för tillfälliga uppdrag för taktisk grupp barn, unga och
familj.
Beslut: Taktisk grupp beslutar enligt förslag
11. Info om workshop Barn som anhöriga
Workshopen om Barn som anhöriga blev mycket lyckad och nu är arbetet på börjat,
det har funnits med i taktisk grupp mål och handlingsplan de senaste åren.

12. Övriga frågor
- Catrina informerar om ett intressant koncept i Umeå mot psykisk ohälsa gemensamt mellan skola, socialtjänst och närsjukvård där ungdomsmottagningen
ingår. Möjlighet att åka på studiebesök dit 14-15 juni.
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13. Utvärdering av möte på videolänk
Alla är nöjda och taktisk grupp kommer använda detta även vid nästa möte 19 juni..

Anneli Westling

Eva Fallgren

Ordförande

Utvecklingsstrateg
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